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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4 4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนด

พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  

จรยิธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิไว้เป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

   กองกิจการนักศึกษา  ได้ก าหนดพฤติกรรม

คุณลักษณะ  พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จรยิธรรม

ของนักศึกษา   โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ด า เนินงานกิจการนักศึกษาในคราวประชุม     

คร้ังที่ 2 /2554 ในวันที่  26  พฤษภาคม 2554 ซึ่ง

มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและ

วัฒนธรรม  เป็นประธานกรรมการ  รอง/ผู้ช่วย

คณบดีที่ดูแลด้านกิจการนักศึกษาของทุกคณะ  

องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษาเป็นกรรมการ   

มีมติก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

ไว้ว่า  

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ าใจ  

มีความเอือ้อาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม 

2. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบยีบ 

ของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติ 

ตนตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และไม่ท าให้เสีย               

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

(กนศ.5.2-01)  

กนศ.5.2-01 

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

กจิการนักศึกษา

คร้ังที่ 2/54 ใน

วันที่ 26 พ.ค.54 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     
 

 

 

 

 

 

2  มีการถา่ยทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ส าหรับนักศึกษาทีต่้องการ

ส่งเสรมิตามขอ้ 1 

   กอ งกิ จ ก า รนั ก ศึ กษ า  ไ ด้ เ ผ ย แพ ร่

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาให้ทุกคณะ/วิทยาเขต เพื่อให้

ผู้บริหาร   คณาจารย์  นักศึกษา  และ

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดท า

โปสเตอร์เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  พร้อมทั้งได้ประกาศพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม  จริยธรรมดังกล่าวใน

เว็บไซต์กองกจิการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง   

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

กนศ.5.2-02

โปสเตอร ์

 

กนศ.5.2-03 

http://student    

.psu.ac.th 

 

 3 มีโครงการหรือกจิกรรม

ส่งเสรมิการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 

โดยระบตุัวบ่งชี้และ

เปา้หมายวัดความส าเร็จที่

ชัดเจน 

   กองกิจการนักศึกษาได้จัดและสนับสนุน

ให้มี กิ จกรรมส่ ง เสริมการพัฒนาด้ าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยได้ก าหนดไว้เป็น 

กจิกรรมด้านหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2553  ได้มีการจัดกิจกรรม

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่

ถูกต้องรวมทั้งสิน้ จ านวน  153 โครงการ มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   23,314  คน 

(กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจ านวน

โครงการด้าน

คุณธรรม

จรยิธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผลโครงการ

หรือกจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม  จรยิธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ

เปา้หมายที่ก าหนดไว้ใน 

ข้อ 3. โดยมีผลการ

ประเมินบรรลุเปา้หมาย

อย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี ้

 

 

   กองฯ ได้มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่ ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม    

(รายละเอียนการการด าเนินการรวมกันกับ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษา เกณฑ์คุณภาพข้อ 5) มี

ผลการบรรลุเปา้หมาย 100% 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรอืกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

ที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ

การยกย่อง ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมโดยหน่วยงานหรือ

องคก์รระดับชาต ิ

 

- 

 

 

 

- 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง 

- ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการรณรงคด์้านคุณธรรม  จรยิธรรม  จาก สสส. ในโครงการ 

พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสรา้งเสรมิสุขภาพ 

- สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศกึษา  มสี่วนร่วมในการป้องกนัให้นักศึกษาปฏิบัตติามระเบยีบ / ข้อง 

บังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศกึษาคณะหลายคณะมสี่วนร่วมรณรงคป์้องกันการ

กระท าความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธกีารปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        - 

 


